
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक २६ जून, २०१९ / आषाढ ५, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमााण म मा्ं ी 
(३) कौशल्य विकास, माजी सनैनकाांचे कल्याण म मा्ं ी 
(४) कामगार मा्ं ी 

  

प्रश्नाांची एकूण म सांख्या - ८६ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४० [ १ ते ४० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३० [ ४१ ते ७० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १६ [ ७१ ते ८६ ] 
  

एकूण म - ८६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४७०७१ श्री.कवपल पाटील गोरेगाि (प.), मुांबई येथे दवूषत 

पाण मीपरुिठा होत असल्याबाबत  

२ ४६५९५ श्री.ककरण म पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म 

मुांबईतील इमारतीमध्ये अग्ननशमन 
उद्देशाकरीता असलेल्या (ररफ्यजु) 
मजल्याचे अनधधकृत गरैिापर होत 
असल्याबाबत  

३ ४६५३७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण म, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण म पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााण मी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.शरद रण मवपस,े श्री.अशोक 

छ्पती शशिाजी महाराज टशमानल्स त े
टाईम्स ऑफ इांडडया इमारतीला 
जोडण मारा ब्रिटीशकालीन पलुाचा काही 
भाग कोसळून ग्जिीतहानी झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुसनबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकका .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत 
शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा कायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटक 

४ ४७९५८ श्री.प्रकाश गजशभये डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर जन्मशताब्दी 
समारकाच्या बाांधकामाबाबत  

५ ४६९८० श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ककरण म 
पािसकर, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हुसनबान ूखशलफे, श्री.आनांद ठाकूर 

प्रधानमा्ं ी आिास योजनेंतगात शहरी 
भागातील िन जशमनीिरील ननिासी 
अनतक्रमणे म ननयशमत करण्याबाबत  

६ ४७१७० डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 
परब, श्री.ककरण म पािसकर, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या 
चव्हाण म, श्री.जयांत पाटील 

मुांबईतील िरळी बी.डी.डी चाळीमधील 
िगा खोल्या खाजगी  मालकाांच्या 
ताब्यात ददल्याबाबत  

७ ४७५२९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाण मार 

नागपरू येथील सक्करदरा तलािाच्या 
दरुिसथेबाबत  

८ ४७४५७ डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.शरद रण मवपस,े 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.हुसनबान ूखशलफे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आकका .अनांत गाडगीळ 

यितमाळ ग्जल््यात िधृ्द ि 
ननराधाराांना हयात  प्रमाण मप् 
ऑनलाईन पध्दतीने शमळण्याबाबत  

९ ४७५६१ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाण मार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ननलय नाईक 

नागपरू येथील ब्रिटीशकालीन रेल्िे पलू 
जीण मा झाल्याबाबत  

१० ४६६१३ श्री.जयांत पाटील ठाणे म उपिन तलािाकाठी नशचे्या 
इांजेक्शनचा साठा सापडल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
११ ४६९०९ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर 

निी मुांबईतील हजारो कुटूांबे धोकादायक 
इमारतीांमध्ये  िासतव्य करीत 
असल्याबाबत  

१२ ४६५४७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण म पािसकर, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.विक्रम काळे 

चक्कीनाका, कल्याण म (पिूा) येथील 
विदहरीत कामगाराांचा ि  अग्ननशमन 
दलाच्या जिानाांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत  

१३ ४७९८६ श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.शरद रण मवपस,े 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत 
तटकरे, श्रीमती विद्या चव्हाण म, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.ककरण म पािसकर, अॅड.अननल परब, 
श्री.रवि ांद्र फाटक 

नागरी कमाल जमीन धारण मा 
कायद्याांतगात भखूांड ताब्यात 
घेण्याबाबत  

१४ ४६६११ श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाा, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााण मी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.विक्रम 
काळे 

मराठा समाजाच्या आरक्षण माबाबत  

१५ ४७३२१ आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

मुांबई शहर आणण म रेल्िे हद्दीतील 
धोकादायक पलूाांच्या देखभाल  
दरुुसतीसाठी विशषे तज्ञ नेमण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१६ ४६६९७ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 

श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्ता्य सािांत 

लातरू शहराकरीता नविन पाण मीपरुिठा 
योजना मांजूर करण्याबाबत  

१७ ४७६६८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े श्री शसध्दीविनायक मांददर रसट, मुांबई 
येथील  व्यिसथापनाने पशैाचा अपहार 
केल्याबाबत  

१८ ४६८४७ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेकर 

डहाण मू (ग्ज.पालघर) नगरपररषद हद्दीत 
अनधधकृत बाांधकाम होत असल्याबाबत  

१९ ४७३९१ श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.शरद रण मवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 

गोिांडी (मुांबई) पररसरात शौचालयाांची 
दरुिसथा असल्याबाबत 

२० ४७४३६ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे 

महानगरपाशलका ि नगरपाशलका 
कायाक्षे्ातील शाळा  टॅक्स मधनू 
िगळणे मबाबत  

२१ ४६५३० श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण म पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्रीमती विद्या 
चव्हाण म, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााण मी, श्री.अननल भोसल े

गांगाखेड (ग्ज.परभण मी) शगूसा ॲण्ड 
एनजी प्रा.शल. कारखान्याच्या  सांचालक 
मांडळाने फसिण मकु केल्याबाबत  

२२ ४६८१६ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटक विरार (ग्ज.पालघर) येथे माांडिी पोलीस 
चौकीच्या हद्दीत ग्जलेटीनच्या काडयाांसह 
सफोटकाांचा साठा जप्त करण्यात 
आल्याबाबत  

२३ ४७६८९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रसाद लाड  डोंब्रबिली-कल्याण म शहरातील नळाांना 
मीटर बसविण्याबाबत  

२४ ४७३९९ श्री.अननल भोसल े पणु्यासह रायायातील धमाादाय 
रुनण मालयाांकडून गररब रुनण माांिर खचााची 
मयाादा िाढविणे मबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२५ ४६६६८ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 
आण मी (ग्ज.यितमाळ) येथ े प्रधानमा्ं ी 
घरकुल योजनेतील  लाभाथी 
अनदुानापासनू िांधचत असल्याबाबत  

२६ ४७७९२ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे म ग्जल््यातील गोठेघर ि भांडारली 
येथे म्हाडाची  पीएमएिाय योजना 
प्रलांब्रबत असल्याबाबत  

२७ ४७९०६ अॅड.ननरांजन डािखरे खोपोली (ग्ज.रायगड) येथील इांडडया 
सटील िक्सा  शलशमटेड कां पनीत सफोट 
होऊन आग लागल्याबाबत  

२८ ४७२५८ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाण मार 

 नागपरू येथील दहांगण मा 
एम.आय.डी.सी. पररसरातील  कबीर 
इन्फोटेक कां पनीने गरैव्यिहार 
केल्याबाबत  

२९ ४७४७९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील मोडकसागर ि ितैरण मा या धरण माच्या 
पा्ामधून रेती माकफया  अिधैररत्या 
रेती उपसा करीत असल्याबाबत  

३० ४६९९२ श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााण मी 

औरांगाबाद महानगरपाशलका क्षे् ातील 
पाण्याच्या टाक्याांचे ऑडीट करण्याबाबत  

३१ ४७९३२ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.प्रविण म 
दरेकर, श्रीमती ग्समता िाघ, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबई बेसट बसमधील सी.सी.टी.व्ही. 
नादरुुसत असल्याबाबत  

३२ ४७९४६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सतजे ऊफा  
बांटी पाटील, श्री.शरद रण मवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप 
 

शतेमजुराांसाठी सिता्ं  कल्याण मकारी 
मांडळ सथापन करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३३ ४६९०२ श्री.विलास पोतनीस मुांबईत जबरी चोरीच्या गनु्हात िाढ 

होत असल्याबाबत  

३४ ४७१५६ अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप 

मुांबई रान्सहाबार शल ांकिरुन प्रिासासाठी 
िाहनाांना  टोल दयािा लागण मार 
असल्याबाबत  

३५ ४७६७४ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.शरद रण मवपस े िरळी, मुांबई येथील पोलीस िसाहतीची 
देखभाल  अभािी दरुिसथा झाल्याबाबत  

३६ ४७८६४ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप 

धच्पट ि माशलकाांमधील 
सहकलाकाराांसाठी कल्याण मकारी  मांडळ 
सथापन करण्याबाबत  

३७ ४८२१८ श्रीमती ग्समता िाघ अमळनेर (ग्ज.जळगाांि) तालकुा तसेच 
शहर  पोलीस सटेशनची ननशमाती 
करण्याबाबत  

३८ ४८५७१ श्री.नागोराि गाण मार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण म दरेकर, 
श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.अमररशभाई पटेल 

िाांदे्र, मुांबई येथे घरेल ु कामगाराांनी 
केलेले आांदोलन  

३९ ४८६३३ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण म दरेकर, श्री.विजय 
ऊफा  भाई धगरकर 

फोटीस रुन ण मालय, निी मुांबई येथे बेड 
आणण म रुन ण माांच्या  सांख् येचा मादहती 
फलक लािण् याबाबत  

४० ४९०४२ श्री.अरुण मभाऊ अडसड चाांदरू रेल्िे नगर पररषद 
(ग्ज.अमरािती) येथील  
पाण मीपरुिठ्याच्या समसयेबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४१ ४७०३२ श्री.कवपल पाटील साईनाथ शशक्षण म सांसथेतील  

(घाटकोपर, मुांबई) सांसथाचालकाांने 
शशक्षक्षकेशी  असभ्य ितान केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४२ ४६६४९ श्री.ककरण म पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 

श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण म, श्री.ख्िाजा बेग 

कफ परेड (मुांबई) येथील जाधिजी 
मेन्शन इमारतीच्या  पनुविाकास 
प्रकक्रयेत गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

४३ ४६५३५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण म, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण म पािसकर 

शशि कोळीिाडा सोसायटी, सायन 
कोळीिाडा, मुांबई येथील 
एस.आर.ए.योजना बेकायदेशीरपणे म 
राबविली जात असल्याबाबत  

४४ ४७९६४ श्री.प्रकाश गजशभये नागपरू येथे हॉकसा झोन तयार 
करण्याबाबत  

४५ ४६९७५ श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ककरण म 
पािसकर, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हुसनबान ूखशलफे, श्री.आनांद ठाकूर 

मुांबई महानगरपाशलकेत अनजु्ञापन  
खात्याची दक्षता पथके सरुु 
करण्याबाबत  

४६ ४८०६३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 
परब, श्री.विलास पोतनीस, श्री.रवि ांद्र 
फाटक 

िाशी (निी मुांबई) येथील पे अ ॅण्ड पाका  
मधील असवुिधेबाबत  

४७ ४७५५० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाण मार 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रूनण मालय, नागपरू येथील  ग्सिशमांग 
पलूामध्ये मलुाचा मतृ्य ूझाल्याबाबत  

४८ ४७४६१ डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.शरद रण मवपस,े 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत गाडगीळ 

ढाण मकी (ता.उमरखेड, ग्ज.यितमाळ) 
येथील वपण्याच्या  पाण्याची समसया 
सोडविण्याबाबत  

४९ ४७५४८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाण मार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ननलय नाईक 

नागपरू शहरातील कफरगी हॉटेलमध्ये 
अिधै हुक्का पालार सरुु असल्याबाबत  

५० ४६९०५ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर 

ठाणे म महानगरपाशलकेकडून नागररकाांना 
दवूषत  पाण मीपरुिठा होत असल्याबाबत  

५१ ४६७२१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण म पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 

ठाण्यातील रुनण मालये आणण म नशसिंग 
होम्सने अग्ननशमन दलाकडून     
ना-हरकत प्रमाण मप् घेतले 
नसल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५२ ४८१२० श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाा, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण म पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रकाश गजशभये 

गडधचरोली ग्जल््यात नक्षलिाद्याांच्या 
भसुरुुां ग  सफोटात जिान शहीद 
झाल्याबाबत  

५३ ४७३२२ आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल परब, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रवि ांद्र 
फाटक, श्री.नागोराि गाण मार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण म दरेकर, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.विजय 
ऊफा  भाई धगरकर, श्रीमती ग्समता िाघ, 
श्री.जयांत पाटील 

रायायातील गहृननमााण म प्रकल्प िेळेत 
पणू मा न केलेल्या  विकासकाांिर कारिाई 
करण्याबाबत  

५४ ४८३८६ श्री.विक्रम काळे गाडीबोरी (ग्ज.यितमाळ) येथे 
पोशलसाांनी केलेल्या  मारहाण मीत 
तरुण माचा मतृ्य ूझाल्याबाबत  

५५ ४७६३० प्रा.जोगेन्द्र किाड े मुांबईतील धारािी पनुिासन प्रकल्पाची 
ननविदा दबुईच्या  सेकशलांक टेक 
कां पनीला शमळण्याबाबत  

५६ ४७७०१ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.प्रविण म दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाण मार 

िसई-विरार महापाशलकेच्या ठेकेदाराांनी 
गरैव्यिहार केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५७ ४७३८६ श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुसनबान ू

खशलफे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.शरद रण मवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबईतील चेंबरू येथील शसध्दाथा 
कॉलनीतील  झोपडयाांना आग 
लागल्याबाबत  

५८ ४६५५३ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण म पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्रीमती विद्या 
चव्हाण म, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााण मी, श्री.अननल भोसल े

बाचण मी (ता.कागल) ि बामणे म 
(ता.भदुरगड, ग्ज.कोल्हापरू) येथ े 
पोशलसाांनी बनािट नोटा जप्त 
केल्याबाबत  

५९ ४६९१४ अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.विलास 
पोतनीस 

म्हाडाकडून गहृननमााण म सांसथाांना २१ 
िषािंच्या थकीत  सेिाशलु्काचे देयके 
पाठविण्यात आल्याबाबत  

६० ४७४४० श्री.अननल भोसल े पणेु म शहरात पाण मीपरुिठा करण माऱ्या 
धरण मामध्ये परेुसा  पाण्याचा साठा 
उपलब्ध नसल्याबाबत  

६१ ४७८०२ श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस 

िसई-विरारमध्ये महापाशलकेच्या नािाने 
बाजार शलु्कासह  जीएसटीही िसलू 
करीत असल्याबाबत  

६२ ४८५१३ अॅड.ननरांजन डािखरे तारकली (ग्ज.शस ांधदुगुा) येथे बांदर 
बाांधलेल्या जटे्टीिर  अज्ञाताांनी खडड े
खोदनू अनतक्रमण म केल्याबाबत  

६३ ४७५१० श्री.प्रसाद लाड ददहसर  (मुांबई) येथील भखूांड 
महापाशलकेच्या ताब्यात नसल्याबाबत  

६४ ४८६७५ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.प्रविण म 
दरेकर, श्रीमती ग्समता िाघ 

मुांबईतील मरोळ येथील न्य ू टेग्क्नकल 
एररया  एसआरए प्रकल्प प्रलांब्रबत 
असल्याबाबत  

६५ ४६९२६ श्री.विलास पोतनीस लोअर परळ येथील कफननक्स मॉल 
समोरील गटारामध्ये  पडून पादचारी 
जखमी झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६६ ४७१५७ अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 

रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप 

मुांबई शहर ि उपनगरातील नाल्याांच्या 
सफाईकरीता महानगरपाशलका 
कोटयिधीचा खचा करीत असल्याबाबत   

६७ ४७८७२ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप 

रायायातील सिातांत्र्यासाठी लढा देण माऱ्या 
माजी सिातांत्र्य  सनैनकाांचे विविध प्रश्न 
प्रलांब्रबत असल्याबाबत  

६८ ४८२३५ श्रीमती ग्समता िाघ जळगाांि येथे पोलीस गहृननमााण म 
सोसायटी ननमााण म करण्याच्या 
नािाखाली आधथाक फसिण मूक होत 
असल्याबाबत  

६९ ४८५९९ श्री.नागोराि गाण मार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण म दरेकर, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

कल्याण म-डोंब्रबिली महानगरपाशलका 
शहरातील  इमारती मोडकळीस 
आल्याबाबत  

७० ४८६३४ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रविण म 
दरेकर 

उरण म येथील जे.एन.पी.टी. प्रकल् पामध् ये 
बाधधत झालले् या  हनमुान 
कोळीिाडयाचे पनुिासन करणे मबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७१ ४६९३३ श्री.ककरण म पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रसाद लाड 

ठाणे म येथील रुनण मालयाांनी अग्ननशमन 
विभागाची परिानगी  न घेता रुनण मालये 
सरुु केल्याबाबत  

७२ ४६५४० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण म, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण म पािसकर 

मुांबईतील अांधेरी येथील प्रादेशशक 
पररिहन विभागाच्या भखुांडािरील 
झोपडपट्टी पनुविाकास योजनेत 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७३ ४६९७६ श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ककरण म 

पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेकर, अॅड.हुसनबान ूखशलफे 

गुांदिली गाि, अांधेरी (पिूा), मुांबई 
येथील निदगुाा सहकारी सांसथेच्या 
पनुविाकास कामात अननयशमतता 
झाल्याबाबत  
 

७४ ४८०६४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रवि ांद्र 
फाटक, अॅड.अननल परब, श्री.विलास 
पोतनीस 

ठाणे म ग्जल््यातील नौपाडासह कोपरी 
प्रभागातील  इमारती अनतधोकादायक 
झाल्याबाबत  
 

७५ ४६९०८ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर िसई (ग्ज.पालघर) तालकु्यात मखु्य 
पाईपलाईनला  गळती लागल्याने पाण मी 
िाया जात असल्याबाबत  
 

७६ ४८१९४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड े कल्याण म पग्श्चमेतील कत्तलखान्यातील 
साांडपाण्यािर प्रकक्रया न करताच 
उल्हास नदीत सोडले जात 
असल्याबाबत  
 

७७ ४८१३४ श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

शशिसेना प्रमखु बाळासाहेब ठाकरे 
याांच्या समारकाबाबत  

७८ ४७६६९ प्रा.जोगेन्द्र किाड े ताडदेि, मुांबई येथील एम.पी.शमल 
झोपडपट्टी पनुिासन  प्रकल्प अहिाल 
शासनास सादर करण्याबाबत  
 

७९ ४८७२८ श्री.आनांद ठाकूर मीरारोड (ग्ज.ठाणे म) येथ े सदननका 
खरेदीमध्ये गरैव्यिहार झाल्याबाबत  
 

८० ४७३९० श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.शरद रण मवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 

कल्याण म-डोंब्रबिली महानगरपाशलकेने 
नालेसफाईसाठी ननयकु्ती केलेल्या 
कां ्ाटदाराने बालमजुराांकडून कामे करुन 
घेतल्याबाबत  
 

८१ ४६९६२ अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटक 

कल्याण म-डोंब्रबिली 
महानगरपाशलकेमधील आयकु्त ि 
एमओएच याांच्या कायाकाळात िदै्यकीय 
अधधकाऱ्याांची कायमसिरुपी पदे 
भरल्याबाबत  
 



12 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८२ ४७४०९ श्री.अननल भोसल े नगर आणण म आळांदी रसत्यािरील 

बीआरटी मागाािरील बस थाांब्यािर 
अनधधकृतररत्या होडडिंग लािण्यात 
आल्याबाबत  

८३ ४८२२८ श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा कायांदे 

ठाण्याच्या ढोकाळी येथील प्राईड 
प्रेशसडने्सी कॉम्प्लके्सच्या सेफ्टी 
टँकमधील विषारी िायचुी बाधा होिनू 
सफाई  कामगाराांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत  

८४ ४७४८९ श्री.प्रसाद लाड ठाणे म ग्जल््यातील दगुााडी (कल्याण म) ि 
माण मकोली (शभिांडी)  खाडीिरील पलुाांची 
कामे पणू मा करण्याबाबत  

८५ ४७८४३ अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.िजाहत शमझाा, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

दटटिाळा (ग्ज.ठाणे म) येथील बालाराम 
काफोरेशन आणण म हरम्या डवे्हलपसा या 
बाांधकाम व्यािसानयकाांनी ग्राहकाांची  
फसिण मूक केल्याबाबत  

८६ ४८६२२ श्री.नागोराि गाण मार, श्री.प्रविण म दरेकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

म्हाडा सांक्रमण म शशब्रबरातील घराांचे भाड े 
खाजगी विकासकाने थकविल्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   ग्जतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायाभार), 
ददनाांक : २५ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 
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